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 سالمت در فزایند جامعه پذیزی یها ارسشهنجار ساختن 

 3، هادی طهزانی2، محمد حسین تقدیسی1فاطمه سارعی

 

 ٍٕٞاٖ پزیشش ٔٛضٛع وٝ است چیضٞایی اص ػثاست ضٙاسی جأؼٝ اسصش دس اصطالح

 خٛاست ٚ آسصٚی ٔٛسد ٚ داضتٝ ٔطّٛتیت وٝ دٞذ یٔ تطىیُ سا أٛسی ٚ است

 تٝ ٚجٛد فشد دس وٝذ ٞستٙ وّی تٕایالت اجتٕاػی یٞا اسصشجأؼٝ تاضذ.  اوثشیت

 ٞا اسصشدیٍش  تٝ ػثاست. دٞٙذ یٔاٚ جٟت  افؼاَ ٚ ػٛاطف ٚ ادساوات تٝ ٚ آیٙذ یٔ

چاسچٛتی  ٞا اسصش یىٝتاساجتٕاػی ٞستٙذ.  ٞای ساخت ٚ ٞا ٟ٘ادٜٞٙجاسٞا،  صیشتٙای

 . [1] ضٛ٘ذ یٔا٘سا٘ی تثییٗ  تشای ٔطشٚع ساخت سفتاسٞای

جأؼٝ  اوثشیت دیذٌاٜ اساس تش. پشداصیٓ یٔ ریُ ٔصذاق تٝ فٛق ٔفاٞیٓ یٗیتث دس

 صدٖ ٔسٛان وٝ ٔؼٙی تذیٗ. ٌشدد یٔ ٔحسٛب ٔطّٛب أشی د٘ذاٖ ٚ دٞاٖ سالٔت

 دٞاٖ سالٔت تٙاتشایٗ. یاتذ یٔ تجّی تٟذاضتی یه سفتاس تٝ صٛست وٝ است ٞٙجاسی

 تثّٛس تطٛسیىٝ. است "صدٖ ٔسٛان سفتاس" ساختٗ ٔطشٚع اسصضی تشای د٘ذاٖ ٚ

ٟ٘ادیٙٝ  تشای سا صٔیٙٝ صدٖ ٔسٛان سفتاس دس د٘ذاٖ ٚ دٞاٖ تٟذاضت سالٔت اسصش

 فشدی ٚ ٘ثٛدٜ اجتٕاػی ٞا اسصش ٌاٞی .ساصد یٔ فشاٞٓ صدٖ ٔسٛان وشدٖ فشًٞٙ

. طّثذ یٔاجتٕاػی ضشایط خاصی سا  اسصش فشدی تٝ ٞستٙذ. تطٛسیىٝ تثذیُ اسصش

 ٞٙجاس ٔتؼالثاً ٚ اجتٕاػی یٞا اسصش تٝ فشدی یٞا اسصش تثذیُ یٞا ساٜ اص یىی

ٔثتٙی تش دٚ  اجتٕاػی ضىُ دٞی ٚ پزیشش ٞٙجاسٞای. است "پزیشی جأؼٝ"اجتٕاػی

 آٔٛصش طشیك اص ٔذسسٝ ٚ خا٘ٛادٜ، وٛدوستاٖ ٔا٘ٙذ ٌشٜٚ اَٚ، جأؼٝ یا ٔسیش است:

 .پشداصد یٔ فشد ضذٖ ساختٝ ٚ تٝ اجتٕاػی آضٙا ٌشٜٚ اجتٕاػی ٞٙجاسٞای تا سا افشاد

اجتٕاػی ٔٛسد  ٞٙجاسٞای تا جأؼٝ یا ٌشٜٚ اػضای سفتاسٞای ٔطاٞذٜ تا فشد، دْٚ

 [.2] پزیشد یٔضذٜ ٚ آٟ٘ا سا  آضٙا پزیشش ٌشٜٚ

 تصٛست وٝ ٞستٙذ ٞا اسصش ایٗ ٚ داسد ساتطٝ سالٔت ٘ظاْ تا سالٔت یٞا اسصش

 سفتاسٞای ٞٙجاسٞا ٔؼتمذ٘ذ ضٙاساٖ جأؼٝ. آیٙذ یٔ دس تٟذاضتی ػادات ٚ ٞٙجاسٞا

 آٟ٘ا وشدٖ سػایت تا ٚ ٌیش٘ذ یٔ ضىُ اجتٕاػی یٞا اسصش اساسش ت وٝ ٞستٙذ ٔؼیٙی

 ٕٞٙٛایی اجتٕاػی ٞٙجاسٞای وشدٖ سػایت دیٍش ػثاست تٝ. وٙذ یٔ پیذا ا٘تظاْ جأؼٝ

 تٙٛػی ٔطّٛب تٟذاضتی سفتاس یه ضىُ ٌیشی دیذٌاٜ ایٗ ٔٛاصات تٝ. است جأؼٝ تا

 ٔا٘ٙذ تٟذاضتی سفتاس اتخار دیٍش تٝ ػثاست. ضٛد یٔ ٔحسٛب اجتٕاػی ٞٙجاس سفتاس

 تشاتش دس جأؼٝ افشاد سفتاسی ٘ظاْ تٝ تخطیذٖ ا٘تظاْ یتٝ ٘ٛػ ایٕٙی تٙذ وٕش تستٗ

 . [3] است سا٘ٙذٌی سإٞٙایی اجتٕاػی لٛا٘یٗ
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 ٞٙجاسٞا ٔؼتمذ٘ذ ضٙاساٖ جأؼٝ وٝ است حاِی دس ایٗ

 دس سا خٛد واسوشد یجتٝ تذس ٚ ٘یستٙذ دائٕی ِٚی تحٕیّی،

 ٞای یٜٛض تٝ اِتضاْ تٟٙا ٘ٝ تشایٗا. تٙدٞٙذ یٔ دست اص جأؼٝ

٘یست،  وافی سالٔت یٞا اسصش ساختٗ ٞٙجاس دس تحٕیّی

تیٗ سفتٗ ص صٔاٖ، ا ٌزس ٔتؼذدی چٖٛ ػٛأُ ثیشأت تحت تّىٝ

 اص سا خٛد واسوشد اجتٕاػی، یه ٞٙجاس یٞا وٙتشَ ٚ فطاس

 ایٕٙی وٕشتٙذ تستٗ سفتاس تٟٙجاس وٝ یتٝ طٛس. دٞذ یٔ دست

 سٛاساٖ ٔٛتٛس ٚ سا٘ٙذٌاٖ تیٗ دس ایٕٙی والٜ اص استفادٜ یا ٚ

 ػذْ" ٚ "جشیٕٝ وشدٖ"چٖٛ  اجتٕاػی وٙتشَ حزف تا

 . [4] دٞذ یٔ دست اص سا خٛد واسوشد "پّیس حضٛس

س د :سالمت یها ارسش ساختن هنجار الگوی نظزی مبنای

 فشآیٙذ دس ٞا اسصش ٕ٘ٛدٖ ٞٙجاس یٞا سٚش ادأٝ تٝ تشسسی

 ٌا٘ٝ سٝتش اصَٛ  یٔثتٙ. ػُٕ ا٘ساٖ پشداصیٓ یٔپزیشی  جأؼٝ

اساس،  ایٗ تش ٌیشد یٔ ضىُ اسادی ٚ ضٙاختی، ٌشایطی

 تش( ٘أطٟٛد یا ٔطٟٛد اص اػٓ) سفتاسی ٌاٜ ٞش ٌفت تٛاٖ یٔ

تاضذ،  ٔثتٙی اختیاسی - اسادی ٚ ضٙاختی، ٌشایطی ٔثٙای سٝ

ػُٕ،  ضٙاختی ٔثٙای. ضذ خٛاٞذ ٔحسٛب سفتاس، ػُٕ آٖ

 ٔتشتة ٘تایج ٚ ػُٕ اص فشد وٝ است تصٛسی ٚ تصٛیش تش ٘اظش

تصٛس،  ٚ تصٛیش ایٗ داسد أىاٖ وٝ است طثیؼی. داسد آٖ تش

 وٝ ٌفت تٛاٖ یٔ ٘یض آٖ تا ٔتٙاسة ٚ تاضذ ٔتحَٛ ٚ پٛیا أشی

 ٔثٙای أا. است یافتٝ تحَٛ ٚ ػُٕ، تغییش ضٙاختی ٔثٙای

 ػُٕ آٖ ٔٛسد دس فشد ٞای یجاٖٞ ٚ تٕایالت ػُٕ، تٝ ٌشایطی

 ٔا٘ٙذ) الذاْ تٝ ٔؼطٛف ٞا یجاٖٞ ایٗ وٝ آٖ اص اػٓ داسد؛ اضاسٜ

 -اسادی ٔثا٘ی ا٘جاْ سش. تاضذ تشس( ٔا٘ٙذ) پشٞیض یا( تطٛیك

 ا٘جاْ ٔٛسد دس فشد ٌضیٙص ٚ ٌیشی تصٕیٓ تش ٘اظش اختیاسی

 ػالٜٚ یافت، وٝ خٛاٞذ تحمك ػُٕ ٍٞٙأی. است ػُٕ دادٖ

ٚ٘ی، تصٕیٓ ٞای یجاٖٞ ٚ ضٙاختی تصٛیش ٚجٛد تش  ا٘تخاب ٚ دس

 [.5] یاتذ تحمك آٖ ٔٛسدس د ٘یض

 جامعه فزآیند در سالمت یها ارسش ساختنر هنجا راهنمای

 تٝ وٝ تٛد خٛاٞذ سفتاسی سآِ سفتاس اساس تش ایٗ: پذیزی

 تٝ. تاضذ اسادی ٚ ضٙاختی، ٌشایطی ٔثٙای سٝ تش پایذاس ٘حٛی

 فشد دس سفتاس سإِی، ٌا٘ٝ سٝ ٔثا٘ی ایٗ تثثیت دیٍش، تا ػثاست

 ٌزاس یشتأث اٚ سایش سفتاسٞای دس ٕٞٛاسٜ وٝ ٌیشد یٔ ضىُ

 ٔثا٘ی اساس ٌیشی سفتاس تش فشایٙذ ضىُ ایٗ اِثتٝ. تٛد خٛاٞذ

 . تذیٗ ٔؼٙا وٌٝیشد یٔ ضىُ پزیشی جأؼٝ فشایٙذ دس ٌا٘ٝ سٝ

 تش ٔثتٙی ای یچیذٜپ یادٌیشی جشیاٖ جأؼٝ پزیشی یه

 تؼذیُ چٙاٖ فشد سفتاس آٖ طشیك اص وٝ است ٔتماتُ یٞا وٙص

دیٍش،  تٝ ػثاست. ساصد آٚسدٜ تش سا ٌشٜٚ تٛلؼات تا ضٛد یٔ

 اِماء طشیك دٚ اص وٝ است اجتٕاػی جشیاٖ یه پزیشی جأؼٝ

 ٚ آغاص تِٛذ تذٚ اص پزیشی جأؼٝ. پزیشد یٔ صٛست تمّیذ ٚ

 جأؼٝ ٔشحّٝ اِٚیٗ تطٛسیىٝ. یاتذ یٔ ادأٝ یتضسٌساِ پایاٖ تا

 سپس ٚ است( ٍیٔاٞ 18 تا تِٛذ) ٘ٛصادی ٔشحّٝس د پزیشی

 ساٍِی 7 تا ٔاٍٞی 18 اَٚ ٔشحّٝ) وٛدوی ٔشاحُ اص ٌزس تا

 ٚ، جٛا٘ی، ، ٘ٛجٛا٘ی(ٔذسسٝ دس ساٍِی 12 تا 7 دْٚ ٔشحّٝ ٚ

 ٞذف تا پزیشی جأؼٝ فشایٙذ. یاتذ یٔ پایاٖ یساِ تضسي

 اص ٔتأثش ٌشٜٚ یٞٙجاسٞا ٚ ٞا اسصش تا تؼادَ ٚ یی٘ٛا ٞٓ

 ٚ ٔذسسٝ، ٕٞساالٖ ٚ دٚستاٖ، خا٘ٛادٜ چٖٛ ػٛأّی

 ٚ ادتیات ٚ ٞٙش، جٕؼی یٞا سسا٘ٝ، دِٚت، آٔٛصضی ٞای یطٔح

 .تاضذ یٔ ٔزٞثی ٟ٘ادٞای ٟ٘ایت دس

 اص اسصش یه ساختٗ ٞٙجاس یساستا دس اساس ایٗ تش

 ٚ صٔاٖ، ٞا سٚش دس ٘ظش ٌشفتٗ پزیشی جأؼٝ فشایٙذ طشیك

 ٔثاَ ػٙٛاٖ تٝ. است إٞیت حائض پزیشی جأؼٝ تش ٔؤثش ػٛأُ

 ٚ ٌیشد یٔ تذست سا خٛد ٔسٛان غزا صشف اص پس وٝ ٔادسی

 تٝ طٛس ٚالغ دس ساصد یٔ آٔادٜ سا خٛد صدٖ ٔسٛان تشای

ٚ  پزیشی جأؼٝ ٔسیش دس سا خٛد ساِٝ 6 فشص٘ذ غیشٔستمیٓ

 تٝ سا د٘ذاٖ ٚ دٞاٖ سالٔت ٚ دادٜ یادٌیشی سفتاس سآِ لشاس

 ٔطّٛب سفتاس یه ػٙٛاٖ تٝ صدٖ ٔسٛان ٞٙجاس تٝ تمّیذ ضیٜٛ

 ػٙٛاٖ تٝ صدٖ ٔسٛان، دیٍش ػثاست تٝ. وٙذ یٔ تثذیُ فشدی

 جأؼٝ اجتٕاػی فشایٙذ طشیك اص ٔطّٛب( فشدی ٞٙجاس) سفتاس

 ٕ٘ٛدٖ ٞٙجاسی دس دیٍش ساٞىاس. ٌیشد یٔ ضىُ پزیشی

 یه ٞا اسصش تثییٗ. است ٞا اسصش ٗیتثی سالٔت یٞا اسصش

 ٚ ٔضایا سٚش، تثییٗ ایٗ ٚیژٌی. است ٔستمیٓ یا صشیح سٚش

 ایٗ ٔستمیٓ ضىُ است. دس سآِ سفتاس ٔؼیاسٞای ٚ ٔشصٞا ٘یض

 ٚ تٟذاضت آٔٛصش ٔتخصص ػٟذٜ تش اصّی سٚش، واس

 ٞا اسصش ٔٛسد دس ٌشی سٚضٗ تٝ وٝ است سالٔت استمای

 دالیُ اص یىی وٝ است آٖ سٚش ایٗ فشض پیص. پشداصد یٔ
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، ٞا اسصش ٘طذٖ دسٚ٘ی ٚ سآِ سفتاس تٝ افشاد ٘یاٚسدٖ سٚی

 ٔؼیاسٞای ٚ ٔضایا ٚ سآِ سفتاسٞای اص سٚضٙی تصٛس ٘ذاضتٗ

 تیٗ وٝ سا ٔخذٚضی ٔشصٞای دیٍش، افشاد ػثاست تٝ. است آٖ

 تطخیص خٛتی تٝداسد،  ٚجٛد ٞا یّتسر ٚ ٞا یّتفض

. ٘ذاس٘ذ سفتاسٞا اص دسستی تشتیة، تصٛس ایٗ تٝ ٚ دٞٙذ یٕ٘

 سفتاسٞای ٔٛسد دس تتٛا٘یٓ وٝ است آٖ سٚش ایٗ اص ٔمصٛد

 تٝ ػثاست. دٞیٓ افضایص سا صحیح داٚسی سآِ یشٚ غ سآِ

داضتٝ تاضذ،  سآِ سفتاس اص ٔٙاسثی فشد، تشداضت ٌاٜ دیٍش ٞش

 فشاٞٓ سفتاس ایٗ یٞا اسصش ضذٖ ٞٙجاس تشای ٞا یٙٝصٔ اص یىی

 .است ضذٜ

 تشای وٝ است دیٍشی ی یٜٛضٌشٚٞی،  ٌفتٍٛی ٚ تحث

 خالف تش. ٌیشد یٔ لشاس استفادٜ ٔٛسد ٞا اسصش ٕ٘ٛدٖ ٞٙجاس

 آ٘شا ٚ ٔتخصص است ٔستمیٓ سٚضی ، وٝٞا اسصش تثییٗ سٚش

 ٔستمیٓ غیش سٚضی ٌشٚٞی ٌفتٍٛی ٚ ، تحثوٙذ یٔ اجشا

 ٌفتٍٛی ٚ تحث. است سالٔت یٞا اسصش ٕ٘ٛدٖ ٞٙجاس تشای

 دس آٔیض تؼاسض فضایی دس سا ٔشدْ وٝ است آٖ پی دس ٌشٚٞی

 سا آ٘اٖ ٞای یذٌاٜد ٚ دٞذ لشاس سالٔت یٞا اسصش ی ػشصٝ

 ٚ تحث ٔؼشض ضذٜ، دس تؼییٗ پیص اص ٔحذٚدیتی تذٖٚ

 ٚ تٟذاضت آٔٛصش ٔتخصص ضیٜٛ ایٗ دس. دٞذ لشاس تحّیُ

 وٙٙذٜ تصشیح ٚ است وٙٙذٜ تسٟیُ تٟٙا سالٔت استمای

 . تاضذ یٔ ٔشدْ یٞا استذالَ

 استفادٜ سالٔت یٞا اسصش ٕ٘ٛدٖ ٞٙجاس تشای دیٍش سٚش

 ٞٙجاس تشای ٔستمیٓ غیش سٚش یه وٝ است ػّٕی اٍِٛی اص

 ٞا اسصش ساختٗ ٞذف آضىاس است سالٔت یٞا اسصش ٕ٘ٛدٖ

، ٔتخصصیٗ خٛد سفتاسٞای ٚ اػٕاَ دس سالٔت ٞٙجاسٞای ٚ

 تٝ سالٔت یٞا اسصشتٙاتشایٗ . است اجتٕاع سٞثشاٖ ٚ ٚاِذیٗ

 آٔٛصش ٔتخصص سفتاسٞای ٚ اػٕاَ دس ٚالؼی صٛست

 ایٗ ٚجٛد تٝ ایٙىٝ ٘ٝ ٌشدد؛ آضىاس سالٔت استمای ٚ تٟذاضت

 .ٌشدد تظاٞش ٞا اسصش

 

 یگیز نتیجه

 سثه تٙاتشایٗ ٞستٙذ ٞٙجاسٞا ٚ ٞا اسصش اص یا ٔجٕٛػٝ ٟ٘ادٞا

 ا٘ٛاع تشٌیش٘ذٜ دس وٝ است ٟ٘ادی ٔثاتٝ تٝ سآِ ص٘ذٌی

 ٞٓ ٞٙجاسٞا ضذٖ ٟ٘ادی. است سالٔت یٞٙجاسٞا ٚ ٞا اسصش

 دس ویفش ٚ پاداش طشیك اص ٞٓ ٚ تاطٙی ػٕیك پزیشش طشیك اص

 دس تٟذاضتی صحیح یسفتاسٞا ایجاد. ضٛد یٔ ا٘جاْ ا٘ساٖ

 اص ٞٓ ٚ افشاد یتاٚسٞا ٚ پزیشش طشیك اص ٞٓ فشدی سطٛح

. اص ایٙشٚ دس ضٛد یٔ ا٘جاْ تٙثیٝ ٚ پاداش ٔىا٘سیٓ طشیك

سالٔت ٟ٘ادیٙٝ ضذٜ تاضذ لسٕت  یٞا اسصشوٝ  یا جأؼٝ

. صیشا ٔطاسوت فشد ٌیشد یٟٕٔٔی اص سثه ص٘ذٌی سآِ ضىُ 

وٝ خٛد ٔالصْ تا ٞٙجاس  ساصد یٔفشاٞٓ  یا ٌٛ٘ٝدس جأؼٝ سا تٝ 

 یٞا اسصشسالٔت است. ٟ٘ادی ضذٖ  یٞا اسصشضذٖ 

سالٔت دس  یٞٙجاسٞاتٝ  ٞا اسصشسالٔت تٝ ٔؼٙای تثذیُ ایٗ 

سآِ دس لاِة  یٞا اسصشسطح اجتٕاػی است. ٍٞٙأی وٝ 

اجتٕاػی ضٛ٘ذ  یٞٙجاسٞاظٟٛس پیذا وٙٙذ ٚ تثذیُ تٝ  ٟ٘ادٞا

دس جأؼٝ  ٞا اسصشصٔیٙٝ تسیاس ٟٕٔی تشای ادأٝ یافتٗ ایٗ 

ی سآِ الصْ . تٙاتشایٗ تشای تٟثٛد سثه ص٘ذٌضٛد یٔفشاٞٓ 

سآِ تٛجٝ ضٛد ٚ تا استفادٜ اص  یٞا اسصشاست وٝ تٝ 

تٝ  ٞا اسصشٔختّف صٔیٙٝ ٟ٘ادی ضذٖ ٚ تثذیُ ایٗ  یٞا سٚش

 اجتٕاػی فشاٞٓ ٌشدد. یٞٙجاسٞا
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